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Kalkoen en echte liefde
Goudkoorts in de Gierstraat
De voorzitter zwaait af

voorwoord

IDELER

makelaarskantoor

De lichtjes aan
Hoe korter de dagen worden, hoe meer lampjes er gaan branden. Bij huizen,
bij winkels en restaurants, in de winkelstraten. Ook in dit Binnenblad staan
we uiteraard stil bij de feestdagen.

	
  

Inhoud
6 MARIJKE MUL
Sinds 2003 is ze een bekend gezicht in de
Gierstraat: goudsmid Marijke Mul, tevens
voorzitter van de Gierstraat Vereniging.
Over glimmertjes, ondernemen en familie.
“Onze dochter is vernoemd naar de barvrouw van ’t Kantoortje.”
12 AFSCHEID VAN DE VOORZITTER
Na bijna twaalf jaar trouwe dienst is
Duveke Kalma bezig aan haar laatste
maanden als voorzitter van de wijkraad.
In dit Binnenblad blikt ze terug én vooruit.
“Ik vertrek straks met een dubbel gevoel.”
16 KERST, KALKOEN EN DE LIEFDE
Hoe vieren de bewoners in onze buurt
de feestdagen? Binnenblad-redacteur
Claudia Schepers belde bij drie huizen aan
om de kerstsfeer te proeven. Die zit er bij
sommige buren beter in dan bij andere...
“Ik doe met Kerst niets speciaals, dat vind
ik zo’n onzin allemaal.”

Gierstraat 78 Haarlem
023 5324600

Onthaastingspraktijk

Is weer terug in de Vijfhoek!
Drapenierstraat 5 zw
06 -18402567
www.demassagerette.nl

W

e maakten een rondje door de
wijk, om te kijken hoe buurtbewoners hun kerstdagen doorbrengen.
Ook mijmerden we nog eens na over 2013.
Voor het Binnenblad was het een memorabel
jaar, want zoals u gemerkt zult hebben: de
wijkkrant is vanaf april jl. geheel in kleur.
Dit mede dankzij alle adverteerders; zij zijn
de sponsors die ons Binnenblad – en de vele
verhalen van buren en ondernemers uit de
wijk – ook letterlijk kleur geven.

De redactie wil hierbij dan ook graag alle
adverteerders hartelijk danken!
En mocht u als lezer nog leuke ideeën, onderwerpen of suggesties hebben: we horen het
graag. U kunt ons altijd mailen of bellen; onze
gegevens vindt u op de achterpagina.
We wensen u veel leesplezier en uiteraard
fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Op naar een mooi 2014!
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Redactie Binnenblad

Het verhaal achter de cover
De coverfoto en de andere foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Claudia Schepers in Eliza’s Patio.
De winkel in de Gierstraat is deze weken volledig in kerstsfeer gehuld. Ook eigenaren Josine en Bernie
ondersteunen een speciale actie voor het goede doel, net als veel andere ondernemers in de wijk.
Op toonbanken en bij kassa’s in onder meer de Gierstraat, Doelstraat en Breestraat vindt u tot begin
januari een collectebus van Stichting Help Flores! Deze kleine en slagvaardige stichting is momenteel
geld aan het inzamelen voor een nieuwe ambulance, waarmee veel levens op het Indonesische eiland
Flores gered kunnen worden. Uw donatie kan daaraan bijdragen. Dus ziet u de SHF!-collectebus en
kunt u iets missen, uw donatie is meer dan welkom.
Meer weten? Kijk op www.helpflores.com.
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Kerstzang op het plein

Zaterdag 21 december Kika Christmas Carols
Op zaterdag 21 december kunt u vanaf 13.30 uur een uniek
kerstconcert bijwonen in de Nieuwe Kerk. Circa dertig muzikanten
en koorleden uit de regio Haarlem trakteren u anderhalf tot
twee uur op sfeervolle kerstmuziek. Kika Christmas Carols is een
initiatief om geld in te zamelen voor Kika. De toegang tot het
concert is gratis, maar uiteraard kunt u een donatie doen die ten
goede komt aan het onderzoek naar kinderkanker.
Meer info: zie de Facebook-pagina ‘Christmas Carols for Kika’

het kan ook and e r s

J eanine Maiss an
023 6201028

Jouw Stijl,
Onze Sieraden
www.sieradeninstijl.nl
On-line winkelen bij
Goudsmid Juwelier
Marijke Mul

Wat is er allemaal te doen?

Al sinds 1975 wordt er op het Nieuwe Kerksplein in onze Vijfhoek een
kerstnachtzang gehouden. Een sfeervolle traditie met zo’n 1500 bezoekers onder de mooie toren van de 17e eeuwse Nieuwe Kerk en bij het
licht van de grote kerstboom. Wanneer de kerkklok om middernacht
slaat, begeleidt Harmonie de Spaarnebazuin alle toegestroomde mensen en worden mooie oude kerstliederen met elkaar gezongen. Vrijwilligers zorgen voor glühwein, warme chocolademelk, kaarsen, lampjes en
programmaboekjes.
In verband met de veiligheid van het evenement moeten wij u op last
van de brandweer en de gemeente melden dat fakkels en vuurkorven
tijdens de kerstsamenzang niet zijn toegestaan. Tevens wordt u vriendelijk geadviseerd geen snel brandbare kleding te dragen en geen glas
mee naar buiten te nemen. Het schoonmaken van het plein na de kerstsamenzang kan ’s nachts wat geluidsoverlast geven.
LET OP: op 24 december vanaf 12.00 uur is het parkeren van auto’s
op het Nieuwe Kerksplein niet meer toegestaan. Auto’s die hier na
deze tijd nog staan zullen worden weggesleept! Wij willen u dan ook
adviseren om uw auto voor 24 december te verplaatsen.
Wij hopen van harte dat u met ons deze traditie in onze wijk in ere wilt
houden. Daartoe is alle mogelijke ondersteuning welkom. De organisatie is geheel afhankelijk van de opbrengsten van de kraam en wij willen
u als wijkbewoner daarom vragen Vriend van de Stichting Kerstzang Vijfhoek te worden. Voor een tientje per jaar helpt u al mee deze mooie en
sfeervolle traditie te laten voortbestaan. U kunt Vriend van de Stichting
worden door 10 euro over te maken op bankrekeningnummer 9184667
t.n.v. Stichting Kerstzang Vijfhoek, o.v.v. Vriend.
Kijk voor meer informatie op www.Kerstzang.in-Haarlem.nl.
Stichting Kerstzang Vijfhoek

19, 20, 21 en 23 december Openstelling Nieuwe Kerk
De Nieuwe Kerk is op hierboven genoemde dagen tussen 12.30
en 15.30 uur voor iedereen geopend om binnen te lopen.
Zaterdag 21 december Jopen Huisband
Vanaf 15.00 uur speelt de Jopen Huisband zijn kerstrepertoire
in de Jopenkerk. Zoals gewoonlijk wordt deze band geformeerd
door Paul van Schaik (drum), Glenn Schwarzer (gitaar) en Ronald
de Jong (bas). Kom genieten van live muziek en een heerlijk
biertje in het grand café van de Jopenkerk.
Meer info: www.jopenkerk.nl
Dinsdag 24 december Kerstzang op het Nieuwe Kerksplein
Zie de toelichting hiernaast. Zingt u ook gezellig mee, vanaf
24.00 uur op Kerstavond?
Zaterdag 1 en zondag 2 februari Geluksroute
In het eerste weekend van februari 2014 vindt in Haarlem de
Geluksroute plaats. Een weekend lang is Haarlem weer de
gelukkigste stad van Nederland. Meer dan
honderd mensen zullen hun geluk gratis met u
willen delen. Een lied op straat, gelukskoekjes,
workshops voor jong en oud... Alles met aandacht geschonken. Winkeliers, horeca, musea,
Haarlemmers en ondernemers doen mee. Kom geluk brengen én
plukken tijdens de tweede editie van de Geluksroute Haarlem.
Kijk op de website voor alle gelukspunten verspreid over de stad
en stippel uw eigen Geluksroute uit.
Meer info: www.geluksroute.nu, klik bij ‘steden’ op Haarlem
Wilt u weten welke festiviteiten er verder binnen onze stad
plaatsvinden? Kijk dan op www.haarlem.nl.
Wilt u een evenement in (of rond) de wijk aanmelden?
Mail de redactie via redactie.binnenblad@gmail.com.

Gierstraat 67 Haarlem Tel. 023 5317277
www.marijkemul.nl www.sieradeninstijl.nl
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Van de wijkraad

Goudkoorts
in de Gierstraat

goudkoorts

Ze begon ooit als jong meisje met het verkopen van een pennenbak op een
kleedje in de Cronjéstraat. Toen al bleek het ondernemen Marijke Mul
in het bloed te zitten. Met een voorliefde voor ontwerpen en glimmertjes
startte ze in 1998 Goudsmederij Mul. Sinds 2003 is ze met haar zaak
gevestigd in de Gierstraat.
Ambachtsvrouw
“Samen met mijn drie jaar oudere zus, Claudia,
groeide ik op in de Cronjéstraat. Mijn ouders
hadden een slagerij en ik hielp regelmatig
mee in de winkel. Ik heb zelf echter nooit
overwogen om de slagerij over te nemen. Ik
wist niet wat ik wilde, zodat ik een beroepskeuzetest heb gedaan. Daar kwam uit: goudsmid, technisch tekenaar en meubelmaker.
Meubels vond ik te groot om mee te werken.

nemerschap zijn: kwalitatief sterk zijn, jezelf
als merk neerzetten en gewoon steeds innoverend blijven, met creatieve ideeën komen.
Kenmerkend voor een goede goudsmid en
ontwerper is dat je snapt hoe de technieken
werken en in elkaar passen. Bij ontwerpen
moet je kunnen luisteren naar de klant en dat
vertalen naar de vormgeving. Dat is ook echt
mijn specialiteit; het vertalen van het emotionele verhaal in het sieraad.”

Technisch tekenen kan bij goudsmeden ook en
ik hield wel van glimmertjes. Dus ging ik naar
de Vakschool Schoonhoven voor de opleiding
goudsmid/juwelier. Hoe meer ik op de opleiding leerde, hoe leuker ik het vond. Mijn
vader zegt sindsdien: ‘En toen werd het virus
goudsmeden steeds groter en het is nooit
meer weggegaan.’”

Ondernemerschap

Luisteren naar de klant
“Belangrijke eigenschappen voor goed onder6

Toekomstdroom
“Ik zou graag de ambachten beter op de kaart
willen zetten. Daar zet ik me ook voor in bij
de Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ),
waarvan ik bestuurslid ben. En ik wil heel
graag de hofjessieraden maken. Ik voel me
erg verbonden met Haarlem en dat wil ik op
deze manier tot uitdrukking brengen. Het
wordt een spaarsysteem, net als vroeger de
metalen plaatjes die je kon sparen voor op
een wandelstok. Maar dan wordt dit een
losse armband, die waarschijnlijk de vorm
zal krijgen van mijn Oogappeltje, waaraan
je iedere keer een bedeltje kunt hangen. De
bedeltjes zijn de verschillende hofjes van
Haarlem. Ik hoop de eerste armband met de
hofjes komende zomer te presenteren.”

Ik ben steeds
weer trots
op elk nieuw
sieraad

Het ondernemerschap heeft de 37-jarige
Marijke altijd al aangesproken. “Op school
was ik een eenling, ik ging mijn eigen gang,
dus het is voor mij wel een logische stap. Ze
zeggen weleens ‘ik wil graag ondernemer
worden’, maar ik denk dat je ondernemer
bént. Toen ik begon met de winkel heeft mijn
moeder heel erg geholpen, ik ben die eerste
tijd ondersteund door mijn ouders. Nu heb
ik twee vaste medewerkers in dienst, allebei
goudsmid. Sueomy werkt al vijf jaar bij me en
Jody tweeënhalf jaar. En dan is Christianne er
nog, die één dag in de week administratieve
werkzaamheden verricht op kantoor. Zij heeft
altijd de Kroonjuweel gehad, de winkel die in
de Koningstraat zat.”

Grote collectie
“We hebben een grote collectie ingekochte
sieraden. De verhouding prijs-kwaliteit is
zodanig dat we die niet zelf kunnen maken.
Tevens kunnen we zo een breder beeld bieden,
want er zitten ook kleine prijsjes bij. Zo is het
zilvermerk van By Jéh echt superleuk. Uiteraard liggen er ook handgemaakte stukken in
de winkel. Wat mensen misschien niet direct
verwachten is dat je bij ons ons ook gewoon
terechtkunt voor een nieuw batterijtje voor
je horloge. In december wordt bovendien
onze nieuwe webshop www.sieradeninstijl.nl
gelanceerd, waar ook veel sieraden vanuit de
winkel in komen te staan.”

Ra m m el a a r vo o r p r i n s es Am a l i a
( i . o .v. P r ovi n c i e N o o r d - Ho l l a n d )

Oogappeltje
“Een paar jaar geleden heb ik een armband
ontworpen met een speciale schakel. Die heb
ik heel bewust Oogappeltje genoemd, omdat
het op dat moment ook echt mijn oogappeltje
was. Ik heb mijn trouwring ook zelf ontworpen
en ik ben erg trots op het resultaat! Het is
een 18 krt, roodgouden platina ring met
diamanten en een hele zeldzame blauwpaarse
steen; een tanzaniet. Maar eigenlijk ben ik
steeds weer trots op elk nieuw sieraad dat
echt bij de klant past. Zo heb ik onlangs op
bestelling een armband langs gebracht bij een
mevrouw, die uiteindelijk na een lang ziekbed
via euthanasie in slaap is gegaan. Ze was zo
blij met dat sieraad. Die mensheid, dat vind ik
heel mooi.”

In de Vijfhoek
voel ik mij een
heel rijk en
gelukkig mens
De Vijfhoek
“Het wonen in en om de Vijfhoek spreekt mij
enorm aan. Ik zie mezelf niet zo snel ergens
anders wonen. Mensen zijn vriendelijk en je
leert elkaar snel kennen, ook al kom je elkaar
alleen maar bij de Albert Heijn tegen of
lopend over het Nieuwe Kerksplein. Zomers
geniet ik het meest. Als je dan ’s morgens
door de Lange Annastraat loopt en de uitzichten in de straat bekijkt, lijkt het net of ik jaren
terug in de tijd loop. Heerlijk! Dan voel ik mij
een heel rijk en gelukkig mens.” u
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De Specialist in:
• Feestartikelen
• Geboorte en bruiloftdecoraties
• Theater make-up
• Karnaval kostuums
• Sint- Piet- Kerstkleding
• Kien- bingo- nummerbloks
• Vuurwerk
• Jongleerattributen

Sinds 1901
Gedempte Raamgracht 5-7-9. 2011 WE Haarlem.
Telefoon 023-5314962. www.monnikendam.nl

Botermarkt 14
Telefoon: 023-5315145
buijsuwtrotsebakker@ziggo.nl
Open van dinsdag tot en met zaterdag
van 07.30 tot 16.00 uur.

goudkoorts

	
  
Wolstraat 20
2011 ZA Haarlem
+31 23 5317941
www.cafedevijfhoek.nl

Unieke straat
“Wat de Gierstraat naar mijn idee uniek maakt
zijn de vele verschillende, kwalitatief sterke
ondernemers en winkels, die met elkaar een
heel mooi assortiment bieden. De authenticiteit van de straat en de vriendelijke mensen
geven de straat ook een dorps karakter. Ik
ben voorzitter van de Gierstraat Vereniging,
waarin we als ondernemers samenwerken om
meer activiteiten te ontplooien met betrekking tot evenementen en promotionele acties.

naam is Maartje, die op de dag van onze
ontmoeting achter de bar stond. Haar derde
naam is Denise, vernoemd naar Remy’s vriend
Dennis.”

Wat je van ver haalt…
“Ik had met iemand afgesproken in café ’t Kantoortje om wat te bespreken. Toen die wegging ben ik nog even aan de bar blijven zitten.
Naast me zat ene Remy uit de Achterhoek. We
raakten aan de praat en het was heel gezellig.
Zijn beste vriend Dennis, ooit geboren in de

Elke dinsdag:
3 broden halen 2 betalen
alle hartige producten voor € 1,30
Elke woensdag:
5 krentenbollen halen 4 betalen
Elke donderdag:
4 gevulde koeken halen 3 betalen
Elke vrijdag:
4 tompoucen halen 3 betalen
Elke zaterdag:
roombotercroissants voor € 0,50

Kerstgedachte
“Op Kerstavond ga ik traditiegetrouw zingen
op het Nieuwe Kerksplein en vooraf eten bij
Remy in De Wandelaar. Eerste Kerstdag ga ik
altijd met vrienden eten. Veel van hen zijn
hun ouders verloren, dus vieren we de Kerst
samen. Vanaf dit jaar vier ik Tweede Kerstdag
om en om met mijn ouders en schoonouders.
Mijn kerstgedachte is toch wel: laten we
mens zijn en elkaar ondersteunen.”
Tekst: Claudia Schepers
Foto’s: Claudia Schepers en archief Marijke

Tevens kunt u bij ons terecht voor al uw catering wensen.

E i g en o nt w er p u i t d e w i n kel va n M a r i j ke: h et O o g a p p el t j e.

De fietsspecialist

Gierstraat 76
2011 GG Haarlem
023 5326715
www.sandertweewielers.nl

en wandelend publiek zo soepel mogelijk te
laten verlopen. Hierdoor heeft Liander een
aantal weken eerder kunnen opleveren.”

Gespecialiseerd in Hollands zilver
18e en 19e eeuw, volkskunst, koper en tin.

Theo en Yvonne Jansen
Inkoop en Verkoop
Doelstraat 35, 2011 XB Haarlem
T: 023 551 23 83
M: 06 162 908 55
www.de-provenier-haarlem.nl
provenier-haarlem@planet.nl

KAPSALON
beautysalon
ipl definitief ontharen
pedicure

We onderhouden tevens intensief contact met
de gemeente en City Marketing. Zo proberen
we de straat te ondersteunen om geen leegstand te krijgen.”

Veel activiteit
“De kerstmarkt is een van mijn speerpunten,
waar ik vanaf februari dit jaar al mee bezig
ben. Ton Veenhof van Café ’t Kantoor gaat
maandelijks naar een overleg met betrekking
tot gemeentelijke zaken. Joop Verbaan van
Bijde Heren zet zich enorm in voor een goed
doel (zie pagina 3) en heeft op deze manier
de straat ook eenduidig naar voren gebracht.

Ik heb mijn man
ontmoet in
‘t Kantoortje
Op 4 oktober jl. heeft Marieke Beekman
van wijnhandel Okhuysen een straatborrel
georganiseerd. Ook is er met betrekking tot
de werkzaamheden van Liander veel overleg
geweest om de doorgang van het fietsverkeer

Doelstraat, woont nu in de Achterhoek. Daar
zijn ze elkaar tegengekomen op het werk. Een
andere vriend, ook een collega, is in Haarlem
gaan wonen en ze hadden met z’n drieën
afgesproken. Op zoek naar een goede kroeg in
de buurt kwamen ze uit bij ‘t Kantoor.”

Voorpaginanieuws
“De volgende dag zijn we samen naar het
strand gegaan. Er kwam een jongen – een
journalist bleek later – naar ons toe, die zei:
‘Ik ben op zoek naar een leuk verhaal.’ Toen
zei ik: ‘Nou, dan hoef je niet meer verder te
zoeken.’ En op maandag stonden we op de
voorpagina van de Spits. Remy is voor mij van
de Achterhoek naar Haarlem gekomen. Na
een tijd bij ’t Kantoor gewerkt te hebben is hij
sinds 1 oktober compagnon bij De Wandelaar.”

Lee Ann
“Ondanks dat we nu allebei zelfstandig ondernemer zijn hebben we nog genoeg tijd voor
elkaar. En ik wacht natuurlijk ’s avonds op
Remy en dan neemt hij weleens wat lekkers
mee. Eerder dit jaar zijn we getrouwd en is
onze dochter Lee Ann geboren. Haar tweede

Fiets te gast

“Onlangs hebben we met de
Gierstraat Vereniging actie
gevoerd met spandoeken met
de tekst: ‘Wandelstraat, fiets
te gast’. De Gierstraat wordt
veel gebruikt om van Noord
naar Zuid en vice versa te gaan.
De fietsers hebben vaak haast,
waarbij ze geen rekening
houden met andere mensen.
En andersom gaat het
wandelend publiek ook in het
midden lopen, zonder rekening
te houden met de fietsers.
De Gierstraat is een voetgangersgebeid waar fietsers
zijn toegestaan. Houd rekening
met elkaar, want we moeten
het samen doen.”
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mijn wijk

Woon jij ook hier?
Marianne Riethoff (67) woont in de Lange Raamstraat, samen met hond
Lino en kat Ninka. Begin december was het precies een jaar geleden dat
haar man Ed is overleden. Hij wordt nog altijd gemist. Niet alleen door zijn
vrouw, maar ook door veel buurtgenoten.

• Kunstgebitten • Reparaties • Implantaat gedragen
kunstgebitten • Advies • Alle verzekeringen •
Barrevoetstraat 14a, 2011 WP Haarlem.
Telefoon 023 - 531 44 16

huidadvies

Gedempte
Raamgracht 13 zw
2011 we haarlem

023-5 423565

Huidadvies de Vijfhoek
Drapenierstraat 21 2011 WZ Haarlem
T 023 - 551 71 74 E info@huidadvies.nu
W www.huidadvies.nu

Gespecialiseerd in
huidverbeterende
behandelingen

jaar getrouwd. We hebben elkaar ontmoet in
La Boheme, een kroeg in de Barteljorisstraat
waar later Café 1900 zat. Ja, hij hield wel van
een biertje.”
 Favoriete adresjes
“Ik ga altijd naar Nadia, mijn kapster in de Gierstraat. Ze is niet zo duur en heel lief; een paar
dagen voor Eds overlijden heeft ze nog aan huis
zijn haar geknipt. En bij Bea’s Dierenboetiek
haal ik het voer voor mijn beesten.”
 Ergernis
“Op zaterdagnacht na twaalven komen er weleens politiepaarden door de straat. De hond
schrikt daar wakker van en regelmatig liggen er
de volgende dag hopen paardenstront.”
 Rondje met de hond
“Ik wandel vaak in de Hout, daar kun je mooi
lopen. Als ik met mijn broer ben, gaan we na
afloop meestal bij La Place langs voor koffie
met een gebakje.”

Volg ons op
Facebook

martinmulder@casema.nl
zonder afspraak
 Geboren of import
“Ik ben geboren in Haarlem-Noord, waar ik met
mijn man Ed op een flat woonde. Zestien jaar
geleden kwam dit huis te huur. Ik wilde eerst
niet naar de Vijfhoek, maar toen ik hier kwam
kijken was ik meteen verkocht.”
 Buren
“Toen we hier kwamen wonen, hadden we
gelijk een klik met de buren. Ed deed ook altijd
allerlei klusjes voor iedereen. Die had een
lekke band, die een goot vol blaadjes en bij
weer een ander zat de kat op het dak. Ed was
echt de klusjesman van de buurt. De kleintjes
uit de straat kwamen hier ook altijd langs voor
snoepjes of een ijsje. Toen Ed op 10 december
2012 na twee jaar ziekte overleed, stonden
de buren meteen voor me klaar. De één bood
aan om te koken, een ander wilde boodschappen doen. En bij Yvonne van hiernaast kan ik
altijd langskomen voor een borreltje als ik me
eenzaam voel. Deze buurt voelt echt als een
warme deken. Ik ben hier nooit alleen.”
 Tuinieren
“Ed was gek van de plantjes en vogels. Hij deed
dan ook altijd de tuin; ik nooit. Het afgelopen
jaar heb ik het op mijn manier van hem overgenomen. Alles deed het prima, dus blijkbaar

heb ik het goed gedaan. En een buurman heeft
geholpen bij het snoeien van de boom.”

Wat moet ik
in Abbenes?
 Droomhuis
“Dat is waar ik nu woon. Toen we wat ouder
werden, wilde mijn man naar Abbenes
verhuizen, vlak bij de kinderen en kleinkinderen. Maar wat moet ik daar, in de middle of
nowhere? Ik ben blij dat we hier gebleven zijn.
Toen Ed ziek werd heb ik mijn rijbewijs opgepimpt, na dertig jaar niet te hebben gereden.
Dat was Ed zijn wens. Dus nu kan ik makkelijk
naar de kinderen toe.”
 Parkeren
“Parkeren is vaak wel lastig in de buurt. Als het
druk is, zet ik de auto op de Oranjekade. Daar
is meestal wel plek, behalve als er iets in de
schouwburg is. Ik heb maar een klein autootje,
maar ik kan nog niet zo goed inparkeren. Dus ik
heb wel wat ruimte nodig, haha.”
 Ontmoeting
“Ed en ik waren 48 jaar bij elkaar, waarvan 46

 Feestdagen in de Vijfhoek
“Op zijn sterfdag, 10 december, hebben we Ed
met de kinderen en kleinkinderen herdacht.
Voor de feestdagen ga ik het liefst even in een
winterslaap. Dat is nog heel emotioneel. Maar
verder gaat het goed met me hoor. Na een
heel leven met elkaar, ik was 20 jaar toen we
trouwden, is het wennen in je eentje. Maar ik
weet dat hij het nu beter heeft. En ik kan weer
genieten van de leuke dingen.”
 Bedankt!
“Ik zou hierbij heel graag alle buren willen
bedanken voor hun lieve woorden en steun de
afgelopen periode. Dat heeft me enorm goed
gedaan!”
Tekst en foto’s: Annemarie van der Eem
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wijkraad

nieuws

Afscheid van de voorzitter

wel een parkeervignet hebben. Dat is geen
wenselijke situatie. Een mogelijke oplossing
is het instellen van bestemmingsverkeer
voor bewoners en leveranciers in bepaalde
delen van de buurt. Maar dat levert wel een
dilemma op. Enerzijds willen we dat onze
eigen mensen kunnen parkeren. En anderzijds
willen we de ondernemers in de wijk niet in
de weg zitten; die moeten wel bereikbaar zijn
voor hun klanten. Dat is een lastige kwestie.”

Sluitingstijden

Duveke Kalma is bezig aan haar laatste maanden als
voorzitter van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen.
Na twaalf jaar vindt ze het tijd voor vers bloed in de
wijkraad. “Ik vertrek straks met een dubbel gevoel.”
Nee, bewuste ambities had Duveke niet, toen
ze begin 2002 toetrad tot de wijkraad. “Ik ben
gevraagd door iemand van de Vereniging van
Eigenaren van het Doelenplein, waar ik toen
woonde. Ik wilde best wat doen voor de wijk
en heb toen ja gezegd. Later dat jaar stopte de
voorzitter, waarna ik die vacature heb ingevuld.”
Binnen een paar maanden van nieuw wijkraadslid tot voorzitter: da’s nog eens een bliksemcarrière. Duveke lacht. “Dat ging wel snel ja.“

Hoe stem je
wonen en werken in de stad
op elkaar af?
Het leuke aan het werk in de wijkraad? “Dat is
dat ik me inzet voor de buurt waarin ik woon
en leef“, vindt Duveke, sinds 2007 woonachtig
in het vernieuwde Raakscomplex. “Door de
wijkraad leer je veel mensen kennen en word
je voor van alles uitgenodigd. Je bent ook echt
betrokken bij de ontwikkelingen in de buurt en
de stad.“
12

Krakers en vuurwerk
In haar beginperiode bij de wijkraad begonnen de voorbereidingen voor het grootschalige Raaksproject. “Eerst werd de oude
parkeergarage afgebroken, wat duizend
parkeerplaatsen kostte. Dat moest natuurlijk
wel opgelost worden. Ook hebben we, rond
2005, nog een bezetting gehad van wat nu de
Jopenkerk is. Daar hebben we heel wat bijeenkomsten over gehad. Ik weet nog goed dat
de krakers er uiteindelijk ’s ochtends vroeg
werden uitgezet, waarbij ze om 6.00 uur
vuurwerk hebben afgestoken. Dat kon ik goed
zien vanuit mijn huis op het Doelenplein.“

Balans vinden
Als voorzitter van de wijkraad heeft Duveke
heel wat bijeenkomsten en vergaderingen
bijgewoond. “Met bewoners, ondernemers,
gemeente, politie, handhaving. We kijken
continu hoe je wonen en werken in de stad
het best op elkaar kunt afstemmen. Het is
soms lastig om daar een goede balans in te
vinden.“
Als voorbeeld noemt ze het parkeerbeleid.
“Bewoners kunnen bij drukte regelmatig niet
eens in hun eigen buurt parkeren, terwijl ze

Duveke kan zich ook nog goed een kwestie
herinneren uit de periode onder de vorige
burgemeester Pop. “De gemeente wilde de
sluitingstijd van de Haarlemse horeca van
donderdag tot en met zondag verruimen tot
4.00 uur. Samen met andere wijkraden uit
het centrum hebben we gezegd: doe dat nou
niet. Uiteindelijk
is het toch
doorgegaan, met
alle problematiek van dien.“ Een hot item
de laatste tijd is de overlast die sommige
klanten van Coffeeshop The Lounge uit de

Wilt u zich
inzetten voor
uw wijk?

De wijkraad is op zoek naar nieuwe,
enthousiaste krachten. Bent u een
bewoner van de Vijfhoek, Raaks of
Doelen? En vindt u het leuk om mee
te denken én te werken aan een fijne
buurt, waarin we samen kunnen wonen,
werken en leven? Dan is een functie in
de wijkraad wellicht iets voor u.
Voor meer informatie of aanmelden kunt
u contact opnemen met Duveke Kalma.
Per april 2014 is de functie van
voorzitter vacant. Tevens kunt u zich
aanmelden als ‘gewoon’ wijkraadslid.
Wilt u geen zitting nemen in de wijkraad,
maar zet u zich graag in voor een
specifiek onderwerp?
Ook dan kunt u zich melden
bij de huidige wijkraad.
Per telefoon: 023-551 06 20
Per e-mail: j.koetsveld@planet.nl

Doelstraat veroorzaken. “Dat is ook zo’n
onderwerp waarbij je er niet in één vergadering bent; om dit op te lossen heb je meer tijd
nodig. We zijn nu vijf keer bij elkaar geweest
met gemeente, handhaving, politie, actiegroep, wijkraad en coffeeshop. Dat gebeurt
in een positieve sfeer en inmiddels zijn er al
de nodige verbeteringen zichtbaar. In februari
komen we weer bij elkaar.“

Buuv en bingo
Is het een tijdrovende klus, het werk voor de
wijkraad? Volgens de 62-jarige Duveke heb je
dat grotendeels zelf in de hand. “Toen ik in de
wijkraad kwam werkte ik fulltime in de zorg,
als manager van een somatisch verpleeghuis. Een paar jaar geleden ben ik vervroegd
gestopt met werken, waarna ik me meer ben
gaan inzetten voor de wijk. Zo zit ik bijvoorbeeld in de denktank van Buuv (zie de site
www.haarlem.buuv.nu, red.). Daarnaast organiseer ik de bingo voor de centrum-bewoners
in Binnensteeds. Dat doe ik allebei samen met
Henk Walstra, de secretaris van de wijkraad.”
Het zijn taken die een wijkraadvoorzitter niet
op zich hoeft te nemen, maar die Duveke
vanuit een persoonlijke interesse graag vervult.
“Je krijgt zoveel op je bord als je zelf wilt.”

Gepimpte straten en pleinen
De laatste jaren zijn er in de buurt de nodige
ontwikkelingen geweest, waar ook de wijkraad bij betrokken is. Het Wilsonsplein, het
Sophiaplein en de Gierstraat zijn bijvoorbeeld
opgeknapt en heringedeeld. “Ook de Gasthuisstraat is gepimpt, met de muurschilderin-

gen van de vogels. Helaas hebben we nog niet
de problematiek omtrent de bevoorrading
van de Dekamarkt kunnen oplossen.”
Zo blijft er altijd genoeg te doen. “Dit is een
leuke wijk, maar zoals in elke buurt zijn er
ook hier grote en kleine problemen. Binnenkort gaat een werkgroep zich bijvoorbeeld
bezighouden met de problematiek rond het
parkeren van de fietsen.”
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de
wijkraad het afgelopen jaar een stichting is
geworden. “Dat is een belangrijke stap, die
extra bescherming biedt aan de bestuurders
van de wijkraad. Zij zijn door de nieuwe constructie niet langer persoonlijk aansprakelijk.
Dat is heel plezierig.”
Een andere wapenfeit uit 2013: het Binnenblad is voortaan in kleur. “Daarover krijgen
we veel complimenten. Ook dat is een goed
voorbeeld van wat een heleboel mensen samen voor elkaar kunnen krijgen; de bewoners
die het blad maken en de ondernemers in de
wijk die willen adverteren.“

Nieuwe voorzitter gezocht
Minder plezierig waren enkele interne strubbelingen en personele wijzigingen, die zich
het afgelopen jaar binnen de wijkraad hebben
afgespeeld. “Maar dat hebben we inmiddels gelukkig afgesloten”, aldus Duveke, die
toegeeft dat het ook voor haar persoonlijk
een lastige periode is geweest. “Ik ben toen
dit speelde heel bewust niet gestopt bij de
wijkraad, want ik wilde het op een andere
manier afsluiten.”
Nu alles in rustiger vaarwater is gekomen,
vindt ze het tijd om in april 2014 – bij de
jaarlijkse Algemene Vergadering – het stokje
over te geven aan een volgende voorzitter.
Dat zou een nieuw wijkraadslid kunnen zijn.
“We zoeken iemand die zich betrokken voelt
bij de buurt en die makkelijk benaderbaar is.
Iemand die goed in staat is om mensen bij
elkaar te brengen en om knopen door te hakken als dat nodig is.“
Met welk gevoel Duveke Kalma straks, na
twaalf jaar, afscheid neemt? “Ik vertrek met
een dubbel gevoel. Het is lekker om na al die
tijd de kar niet meer te hoeven trekken. Maar
ik wil graag nog klussen doen, zoals voor Buuv
en de bingo. Ik blijf graag betrokken bij de
buurt.”

Meer nieuws...
Overlast? Maak melding!

De wijkraad heeft de krachten gebundeld
met diverse partijen, om de overlast rondom
Coffeeshop The Lounge tot een minimum te
beperken. Dat heeft al tot de nodige verbeteringen geleid. Ook dankzij de maatregelen
die de coffeeshop zelf heeft genomen. “Maar
we willen buurtbewoners vragen: blijf het
melden als u overlast ondervindt”, aldus wijkraadvoorzitter Duveke Kalma. “Het is belangrijk dat we een goed beeld hebben van wat
er speelt. Alleen dan kunnen we passende
maatregelen nemen, in goed overleg met
alle partijen.” Het nummer van de politie (bij
dringende zaken) en handhaving vindt u op
de achterpagina van dit Binnenblad. Op die
pagina vindt u voortaan ook het nummer van
Coffeeshop The Lounge. Hier kunt u tijdens
openingstijden van de coffeeshop melding
maken van eventuele overlast van klanten.
De bedrijfsleiding blijft graag in gesprek met
buurtbewoners.

Afscheid van koster Cees

Op woensdag 30 oktober heeft Cees Varkevisser afscheid genomen als koster van de
Nieuwe Kerk. Cees was hier gedurende drie
jaar op enthousiaste wijze werkzaam. Hij zet
zijn loopbaan voort als koster/beheerder van
de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente
Bloemendaal.
De afscheidsborrel, die werd verzorgd door
de gastvrouwen van de Bloemendaalse
Dorpskerk, was drukbezocht. Er waren ruim
150 gasten, onder wie kerkgangers, vrijwilligers, buren en andere belangstellenden. Het
werd een feestelijke avond, mede dankzij het
optreden van de solist Anton Pauw, Lenie van
Schaik met de Nadeos en de pianiste Valeria
Zakopai. Cees keerde huiswaarts met veel
cadeaus, zoals bloemen, wijn en boeken. Ook
kreeg hij 105 pakken koffie Perla goud van
Albert Heijn, bestemd voor de gasten van
Stem in de Stad. Dit oecumenisch diaconaal
centrum biedt mensen in nood een gastvrije plek in Haarlem. Graag wil Cees hierbij
zijn hartelijke dank uitspreken richting het
kerkbestuur, vrijwilligers uit de kerk, vrijwilligers van de openstelling van de kerk, buren,
vrienden en alle mensen die hem lief zijn. Het
kostersteam Grote- of St. Bavokerk, bestaand
uit Bas Romeijn en Ruud Balkenende, neemt
zijn werkzaamheden in de Nieuwe Kerk over.

Wordt u gastheer of -vrouw?

Ook na het vertrek van koster Cees Varkevisser wordt de
openstelling van de Nieuwe Kerk voortgezet.
Wilt u als buurtbewoner hier komende zomer aan meewerken, door als gastheer/gastvrouw op te treden?
Bel dan voor meer informatie met 06-1001 4343.

Tekst & foto: Annemarie van der Eem
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ondernemer in beeld

H. Bijster Jr
& Zoon
Opgericht 1919

Een botermals stukje vlees
dry aging-proces rijpt het vlees langer en
beter, waardoor je botermals en mooi
donkerrood vlees krijgt.”
Ook staat er op het nieuwe menu een gerecht
met Duke of Berkshire varken. “Dat is een
oud, Engels adellijk ras, dat in 1800 al werd
geroemd om zijn rijke smaak”, vertelt Remy.
“Uiteraard hebben we ook voor visliefhebbers
en vegetariërs verrassende gerechten.“

•Schilderwerk
•Behangen
•Spuiten
www.schildersbedrijfbijster.nl
023-5251140 06-50245266

Sommige zaken zijn al decennialang een begrip in de Vijfhoek, zoals
restaurant De Wandelaar. Maar ook dan moet je als onderneming blijven
vernieuwen. “De menukaart is nu spannender en uitdagender.”

Jopenkerk

Brouwerij, Café en Restaurant
7 dagen in de week geopend
Openingstijden:
10.00 tot 01.00
“Beleef zelf het ambachtelijk
gebrouwen bier”
Tel: 023-5334114
Gedempte Voldersgracht 2
2011 WD Haarlem
www.jopenkerk.nl
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Onlangs is het interieur van het restaurant
in een compleet nieuw jasje gestoken. Ook
de menukaart is verrassend anders. “Het is
wat spannender, uitdagender”, aldus Remy
Engelbarts, sinds oktober compagnon van
eigenaren Pieter en Caroline Kloppenburg.
“Zo staat bijvoorbeeld de saté niet meer op
het menu, wat ons meest verkochte gerecht
was. Maar als we gasten bijvoorbeeld uitleggen wat bavette is, loopt het water hen bijna
in de mond.”

Het gaat om
aandacht
Dus nu bestellen gasten regelmatig niet de
oude vertrouwde saté, maar langzaam gegaarde bavette van Black Angus Beef met een
sausje van Jopen bokbier, gekonfijte sjalot en
bospaddenstoelen.

Beter gerijpt
Er staan meerdere gerechten met rundvlees
op de kaart, zoals Hollands Weiderund, MRY
Beef en Black Angus Beef. “De Black Angusrunderen hebben gegraasd op grasvlaktes
in het midwesten van Amerika en zijn niet

Het tea m va n De Wa n d el a a r p r o o st o p h et n i eu w e j a a r.

behandeld met hormonen en antibiotica. We
gebruiken trouwens sowieso alleen maar
biologisch vlees”, aldus Remy.
Het rundvlees wordt in het restaurant in een
speciale droogrijpkast bewaard, bij een optimale luchtvochtigheid. “Bij dit zogenoemde

Topavond
De 38-jarige Remy heeft inmiddels ruime
ervaring in de horeca. “Ik kom uit de
Achterhoek. Daar ben ik begonnen in een
restaurant dat al honderd jaar bekendstaat
om het serveren van een halve haan. Op
een gemiddelde zondag hadden we zo vijf-,
zeshonderd gasten. Ik ben ook leerling
geweest in De Kersentuin in Amsterdam.”
Twee totaal verschillende zaken, maar
met één overeenkomst: de gast verwacht
lekker eten en goede service. “Het gaat
om aandacht, dat je de gasten iets extra’s
biedt. Mensen gaan tegenwoordig minder
vaak uit eten, dus dan moet het wel een
topavond zijn met lekker eten en goed
gastheerschap. Het totaalplaatje moet
kloppen. Daar past ook onze nieuwe
inrichting en kaart bij.”
Zo’n tien, vijftien jaar geleden was De Wandelaar vooral vermaard vanwege de grote
stukken vlees. “Laatst nog waren er twee
gasten die een T-bone van een kilo bestelden. We hebben een entrecote van 300
gram voor ze gemaakt en ze vonden het
fantastisch. We willen niet bekendstaan als
het restaurant waar je de grootste stukken
vlees kunt krijgen, maar wel de lekkerste.”

Nieuwjaarsactie in de maanden
januari en februari

4=2

Met 4 gasten bestelt u
4 menu's voor de prijs van 2
Uitsluitend geldig voor het maandmenu (drankjes niet inbegrepen)
ook geldig bij gezelschappen met andere even aantallen (2, 6, 8 etc)
bel voor meer informatie en reserveren: 534 10 32
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kerst in de wijk

Kerst,
kalkoen en
Echte
Liefde

kerst in de wijk

De 54-jarige Sylvia Klaver woont sinds
twee jaar via Fokuswonen zelfstandig in
het Raaksgebied boven de Albert Heijn.
Ze is verloofd met Johan.
“Ik heb Johan twintig jaar geleden bij mijn
oma ontmoet en ik vond hem meteen leuk.
Een jaar later kregen we een relatie en hij
komt nu ook regelmatig bij me langs”, zegt
Sylvia. “Ik heb mijn eigen appartement en
als ik op de alarmknop druk, komt er meteen
hulp. Ik ben thuis geboren, drie maanden te
vroeg. Ondanks het feit dat ik wel direct naar
het ziekenhuis ben gebracht, heb ik een lichte
hersenbeschadiging opgelopen. Daardoor zit
ik nu in een rolstoel.”

New York, Parijs
en Haarlem,
de liefde brengt
je overal

Hoe vieren de bewoners van onze buurt de feestdagen? We trokken de wijk
in en belden bij drie huizen aan om de kerstsfeer te proeven. Op bezoek in
de Popelingstraat, het Raaksgebied en de Gedempte Voldersgracht.

Kunst om de Hoek
Elke zondag een kaarsje
Marie: “Mijn vader is Frans, maar ik ben
vooral opgevoed door mijn moeder, die van
oorsprong een Duitse is. Van beide culturen
heb ik dan ook de kersttradities meegekregen. Op 1 december begint in Duitsland
de Weihnachtsmonat. Al heb ik er zelf niet
gewoond, we hadden thuis wel een adventskalender en mijn moeder maakte een adventskrans met vier kaarsen. Elke zondag van
de maand december staken we dan één kaars
aan. In Frankrijk heet de Kerstman Père Noël
(Vader Kerst) en op kerstochtend liggen voor
de kinderen cadeautjes onder de kerstboom.”

Milk and cookies

Het was 2007, Apollo Theater, Harlem, New
York. Bij de kassa betaalde Marie, een echte
Parisienne, haar kaartje voor een rondleiding
met een biljet van 100 dollar. Haar wisselgeld
bestond onder andere uit 48 één-dollar-biljetten. Op dat moment kwam de Amerikaanse
Dan aanlopen, ook voor een rondleiding, en
ze vroeg aan hem of dit normaal was. Hij zei:
“I have never seen this in my life”, en daarmee
is dit mooie liefdesverhaal begonnen.

Thuis in de Popelingstraat
Marie (45): “Ik was ter ere van mijn moeders
zestigste verjaardag in New York en had een
dagje voor mezelf.”
Dan (38): “Ik woonde in Denver, maar had die
16

week vlak bij New York een trouwerij.”
Marie: “We hebben de hele middag samen
doorgebracht. Daarna hebben we een paar
maanden gemaild, gebeld en elkaar opgezocht in Parijs en Denver.”
Dan: “Het Amerikaanse bedrijf waar ik voor
werk heeft ook twee vestigingen in Europa,
waaronder één in Hillegom. Ze wilden daar
graag Amerikanen hebben, dus ben ik daar
aan de slag gegaan. Na nog even in Heemstede te hebben gewoond ben ik in mei 2009
naar Haarlem verhuisd. In de zomer van 2010
zijn we in Parijs getrouwd aan de Seine, vlak
bij een kopie van het Amerikaanse Vrijheidsbeeld. Sinds mei 2011 woont Marie ook in
Nederland en is de Popelingstraat ons thuis.”

Leuke tv-programma’s
“Zelf weet ik nog niet helemaal hoe mijn
kerstdagen gaan worden. Mijn verloofde komt
denk ik wel langs. En ik kijk sowieso veel televisie, omdat er altijd leuke programma’s zijn
rond die periode. Ook luister ik veel muziek.

Dan: “In Amerika begint met Thanksgiving, de
laatste donderdag van november, The Holiday
Season. Dan eten we traditioneel kalkoen. De
volgende dag is het Black Friday en hebben
alle winkels Big Sale. Dan doet iedereen zijn
kerstinkopen. Als kind ging ik met Kerst altijd
naar familie in New Mexico. Op Eerste Kerstdag ging er traditioneel een grote kerstham
de oven in en verkleedde een familielid zich
als Santa Claus. Kinderen hangen de avond
ervoor een grote sok aan de schoorsteen voor
de cadeaus. Ook zetten ze milk and cookies
neer voor Santa Claus en wortels voor de rendieren. En als je niet braaf was geweest, vond
je de volgende dag kolen in je sok.”
Marie: “De afgelopen jaren waren we niet in
Nederland met de feestdagen. Dit jaar gaan
we voor het eerst, samen met onze buren,
meezingen op het Nieuwe Kerksplein. Joyeux
Noël et bonne année!”

Op maandag en vrijdag werkt Sylvia bij Kunst
om de Hoek in Haarlem. Dat is een creatief

Als je thuiskomt, dat er
dan iemand op je wacht

werkcentrum met bijbehorende winkel van
Heliomare, gevestigd aan de Koudenhorn.
“Op maandag ben ik bezig met industrieel
werk, breien of schuren. En op vrijdag ben
ik nu samen met Chris, die hier stage loopt,
labeltjes aan het ontwikkelen voor de producten die we maken. Soms vind ik het moeilijk
om hier te werken, omdat ik voor mezelf
drempels over moet om dingen te leren of te
doen die ik lastig vind.”

Slinger van kerstkaarten
Doen ze bij Kunst om de Hoek ook nog wat
leuks rond de feestdagen? “We hebben dit
jaar geen traditionele kerstviering meer, maar
ze draaien hier altijd veel kerstliedjes. Ook
staat er een kerstboom op de afdeling. Van
vilt maken we versieringen voor in de kerstboom die we ook verkopen. En we maken een
slinger van kerstkaarten.”

Vanwege het vuurwerk kom ik met mijn
rolstoel niet zo veel buiten rond de kersttijd en Oud en Nieuw.”

Snoepie
“Ik heb thuis nog een kat rondlopen,
Snoepie. Hij is 3 jaar, zwart met een beetje
bruin en hij heeft grote ogen en een lief
karakter. Zijn maatje Poekie heb ik vorig
jaar moeten laten inslapen, die is 19 jaar
geworden. Snoepie ligt altijd aan het voeteneind van mijn bed te slapen. En als hij
aandacht wil, loopt-ie over de computer
heen. Ik zou niet zonder hem kunnen, ik
moet een beest om me heen hebben. Als
je thuiskomt dat er dan iemand op je
wacht.”

Je moet in
jezelf geloven
Al 31 jaar woont hij op de Gedempte Voldersgracht. Samen met zijn 12 jaar oude
trouwe viervoeter Dusty loopt Fred Smit
(58) iedere dag zo’n vier uur in en rond het
centrum van Haarlem.
“We gaan altijd eerst naar Willy’s Vis aan
de zijkant van de Stadsschouwburg, daarna naar de bloemenkiosk van Jan Cop op
de Grote Houtbrug en vervolgens door
naar de Hout voor een uitgebreide ronde,
waar ik dan jan en alleman tegenkom.
“Negen jaar geleden kreeg ik een beroerte.
De eerste diagnose van de arts was dat ik
waarschijnlijk nooit meer goed zou kunnen
lopen. Na drie dagen in het ziekenhuis ben
ik uit mijn bed gekropen en langs de muur
gaan proberen te lopen.
“Eerst sleepte mijn linkerbeen nog, maar ik
ben gewoon gaan doordouwen en doordouwen tot het me lukte. Als je niet in jezelf gelooft, dan wordt het nooit niks. Het
enige wat ik er uiteindelijk aan over heb
gehouden is dat ik heel snel dingen vergeet
en het lopen wat langzamer gaat.
“Mijn zusje heeft vijf jaar geleden op 47-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd en vijf
weken daarna overleed mijn vader, hij had
maagkanker. Mijn moeder, broers en zus
zie ik altijd op mijn moeders verjaardag.
“De Kerst is voor mij een gewoon weekend.
Ik zet wel een kerstboom neer en steek een
kaarsje aan, maar eet gewoon wat ik normaal eet. Ik doe verder niets speciaals, dat
vind ik zo’n onzin allemaal.”

Tekst en foto’s: Claudia Schepers
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advertorial
Biodynamische massage therapie
Healing Touch coaching & training
Wietzke van Oene
06 21591 022 / 023 5321 521
Westergracht 70 2014 XA Haarlem
www.biodynamischetherapie.org
E-mail: healing4eu@aol.com

ALKMAAR

HAARLEM

Professionele kwaliteit, kleine prijzen

KOPIËREN | PRINTEN
GROOTFORMAAT
DRUKWERK | TEXTIELDRUK
BELETTERING | VORMGEVING

Betere zorg in uw buurt

WWW.COPYCENTRE.NL

Zorgbalans werkt sinds kort met kleine buurtteams in de wijk, ook in uw
wijk. Wat heeft dit voor gevolgen? Zorgbalans licht de nieuwe situatie toe.

	
  

Monies
Professional Organizing & Budgetcoaching

It’s all about you

Gratis
5 organizing/budgettips
ontvangen?
Stuur een e-mail naar
monique@monies.nl o.v.v. “5 tips”
www.monies.nl
Professional Organizing & Budgetcoaching

De Kleinere teams
Natuurlijk was Zorgbalans al veel langer
werkzaam als grootste thuiszorgorganisatie
in uw wijk. Sinds kort hebben de grote
teams zich echter opgesplitst in kleine
buurtteams, die allemaal dicht bij u in de
buurt eigen huisvesting hebben betrokken.
In uw buurt heeft het team van Haarlem
Centrum een mooie locatie gevonden aan
de Nassaulaan 4.
Dicht bij onze cliënten
De reden voor deze verandering is om
dicht bij onze cliënten te zijn. Vanuit
de kleine teams, met maximaal vijftien
medewerkers, kunnen we u thuis de
zorg bieden op de manier zoals u dat
graag wilt.
Nauw contact
De teams bestaan uit wijkverpleegkundigen,
verpleegkundigen en verzorgenden. Deze
teams leveren alle zorg bij u thuis. Denk
bijvoorbeeld aan verzorging, verpleging
en begeleiding. De wijkverpleegkundigen
staan in nauw contact met de huisartsen in
Haarlem. Ook kennen zij alle mogelijkheden
die er zijn op het gebied van dagbesteding
en andersoortige activiteiten.

In gesprek met de buurt
Samen met de wijkraad willen wij de komende tijd in gesprek gaan met de buurt.
Daarbij gaan we kijken op welke wijze
Zorgbalans in uw wijk een bijdrage kan
leveren aan het welbevinden van de
bewoners. Hierbij denken wij bijvoorbeeld
aan het houden van spreekuur door de
wijkverpleegkundigen. Of aan themabijeenkomsten waarbij we voorlichting geven over
bepaalde onderwerpen, zoals dementie.

Vanuit de kleine teams
kunnen we u thuis
de zorg bieden zoals
u dat graag wilt
Ook informatie over de komende veranderingen in de AWBZ-zorg willen wij
graag met u delen, evenals de rol die de
gemeente gaat spelen. Hierover zullen
wij u via verschillende kanalen regelmatig
informeren.
‘Goed contact met onze cliënten’
Het Buurtteam Haarlem Centrum van
Zorgbalans bestaat uit dertien medewerkers. “Allemaal ervaren krachten die

onze cliënten alle zorg kunnen bieden; in
geval van psychische ziekte tot ernstig
lichamelijke ziekte. Zo werken we bijvoorbeeld ook in de hospice”, vertelt wijkverpleegkundige Hansje Stol namens het
team. “Wij hebben veel kwaliteit in huis,
die we tegenwoordig nog beter kunnen
inzetten. Doordat we nu met kleine teams
werken, kennen we de wijk en de mensen
nog beter. Daardoor kunnen we directer
op hun wensen inspelen. Als cliënten
contact met ons opnemen, krijgen ze niet
de zorgcentrale aan de lijn, maar direct de
medewerkers die in de wijk ook aan hun
bed staan. De mensen die ze kennen dus.
Dat is een stuk laagdrempeliger.”
Meer weten?
Wilt u in contact komen met het team
in uw buurt? Of wilt u thuiszorg
aanvragen? Dan kunt u contact
opnemen via onderstaande gegevens.
Zorgbalans (algemeen)
023 - 8 918 918
of mail info@zorgbalans.nl
Buurtteam Haarlem Centrum
088 - 118 92 63
wijkverpleegkundige Hansje Stol
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contact

Nuttige telefoonnummers
Alarmnummers
Politie, Brandweer, Ambulance
NOOD, als elke seconde telt: 
Geen spoed 
Red een dier 

112
0900-8844
144

Avond- en weekenddiensten
Apothekers 
Huisartsen 
Tandartsen 
Dierenartsen 

531 91 48
545 32 00
545 30 04
551 92 55

Gemeente Haarlem
Gemeentelijk Bestuur 
14023
Postbus 511, 2003 PB Haarlem
e-mail: antwoord@haarlem.nl, voor alle
zaken, ook meldingen als scheve paaltjes
Wijkagent Paul de Rooij
Tel. via servicebureau politie 
0900-8844
paul.de.rooij@kennemerland.politie.nl

Kijk op de wijk
In Zwolle had je de sperweruil die vogelaars in rep en roer bracht. En wat zagen we
hier, zomaar in het wild, op een auto op de Gedempte Raamgracht? Een paar eenden,
die het deze zomer in de Vijfhoek zo heerlijk vonden dat ze zich hier permanent
gevestigd hebben. Ook al is het nu winter, ze houden de zonnige stemming erin,
tot het weer echt zwemweer wordt.
Ook iets leuks gezien in de wijk? Mail uw foto naar redactie.binnenblad@gmail.com.

Colofon
Binnenblad
Het Binnenblad is in 1988 opgericht door een
aantal buurtbewoners uit de Vijfhoek, Raaks en
Doelen. Buurtbewoners krijgen het Binnenblad
gratis thuisbezorgd.

Voor kopij en advertenties
Inleveren kopij volgende nummer o.v.v.
‘Kopij Binnenblad’ voor 1 februari 2014 naar
het mailadres van de redactie:
redactie.binnenblad@gmail.com.

Redactie
Annemarie van der Eem
Claudia Schepers
Jan Hoving (tel. 06-1001 43 43)
Jan Vesters (vormgeving)

De redactie kan in sommige gevallen beslissen
om een ingezonden artikel niet of in aangepaste/
ingekorte vorm te plaatsen.

Drukwerk
Copycentre Haarlem
Bezorging
Coördinatie: Henk Walstra (tel. 534 45 93)
Annemarie van der Eem, Bart Tangerman, Duveke
Kalma, Liesbeth Uilenreef, Stella van Maris, Els
Clement, Luuk Mulder en Jolanda Lagewaard.
Het Binnenblad verschijnt zes keer per jaar (even
maanden) in een oplage van 1650 exemplaren en
wordt verspreid in de Vijfhoek, Raaks en Doelen.
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Wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen
De wijkraad communiceert met de wijk en met de
gemeente Haarlem en daarmee ook tussen wijk en
gemeente.
Contactgegevens wijkraad:
Nieuwe Kerksplein 17, 2011 ZS Haarlem
Duveke Kalma, voorzitter
551 06 20
Henk Walstra, secretaris
534 45 93
Jochem Koetsveld, penningmeester
Bert Gijrath, lid
Els Clement, lid

Handhaving
511 49 50
Coffeeshop The Lounge (bij overlast)
			576 58 95
Buurtfietsenstalling
511 46 40
Stadsreiniging/Spaarnelanden  0900-8477
www.spaarnelanden.nl
Hulpverlening Haarlem e.o.
GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst)

511 59 01
Kontext - Organisatie voor Maatschappelijke
Dienstverlening		543 32 00
www.kontext.nl
• advies- en meldpunt huiselijk geweld
• schuldhulpverlening
• maatschappelijk werk
• sociale raadslieden
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
www.bjznh.nl
• Advies- en meldpunt Kindermishandeling

072-567 23 20
• Jeugdhulpverlening 
088-777 83 00
buuv (buurtmarktplaats)
551 78 45
www.buuv.nu 
Sensoor Haarlem (tel. hulpdienst) 547 14 71
www.haarlem.sensoor.nl
Vrijwilligerscentrale Haarlem 
531 48 62
PWN waterleidingbedrijf/storingen

0800-023 2355
Storingsnummer Gas en Stroom  0800-9009
Landelijke hulp- en infonummers
Advies- en meldpunt Kindermishandeling

0900-123 1230
Belastingtelefoon particulieren  0800-0543
Geneesmiddelen infolijn 
0900-999 8800
Kindertelefoon 
0900-0432
Meld misdaad anoniem 
0900-7000
Meldpunt discriminatie 
0900-235 4354
Ouderenhulplijn 
0900-608 0100
OV-reisinformatie 
0900-9292
Postbus 51-infolijn 
0800-8051
Slachtofferhulp NL 
0900-0101
Stichting Korrelatie 
0900-1450

